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Företaget AB 

 

Rapportering av olycka eller tillbud 
 

Namn: Bengt Jonsson  Datum: 2017-12-11 

 
Rapporten avser:  

☐ Olycka ☐   Tillbud 

 
☒ Fysiskt ☐ Organisatoriskt/Socialt 

 

Beskrivning av händelsen/situationen 

Truckgaffel fastnar i pall på översta hyllplan och pallen ramlar ner och landar 
bredvid trucken. Pallens kant träffar min armbåge i fallet. Eftersom det blöder 
ymnigt uppsöker jag sjukhus efter att fått hjälp av arbetskamrat att stoppa 
blödningen. Såret behövde sys med tio stygn.  
 

I vilket arbetsmoment? (särskild arbetsuppgift, på väg till och från arbetet, 
annat, mm) 

I samband med lastning och sortering av mottagna varor.  

Tidpunkt och plats? 

Måndagen den 11 december 2017, på lagret. 

Vad vet du om orsaken till tillbudet eller olyckan?  

Troligtvis har ena gaffeln fastnat i plastemballage som krupit ner i pallen. Sikten 
över de övre hyllplanen är delvis skymd av lyften. Det hyllplan som skulle 
användas i detta fall ligger också i skugga för lagerbelysningen. En bidragande 
orsak till olyckan kan också ha varit att det alltid är bråttom med lastning och 
lossning på måndagsförmiddagar eftersom många leveranser kommer då. 

Förslag på åtgärder för att förebygga denna typ av händelser. 

Utrusta truck med kamera och monitor. Se över belysningen av lagret. Försöka 
sprida leveranser över veckans alla dagar. 

 

Rapporteringen mottagen av: 

 
Namn: Sven Andersson Datum: 2017-12-11 
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Företaget AB 

 

 

Utredning av olycka eller tillbud 

Genomförd av: 

Namn: Sven Andersson (lagerchef), Bengt Jonsson (truckförare) och Kajsa Öhman 
(skyddsombud).  

Datum: 2017-12-15 

 

Resultat av utredning  

För att undvika olyckor med fallande föremål från lagerhyllor i samband 
med lastning och lossning av pallar med truck ska i första hand tre åtgärder 
vidtas, vilka anges nedan. 
 

Vilka åtgärder behöver vidtas omedelbart? 

Åtgärder Vem ansvarar? När klart? Uppföljning 

Ny armatur ska installeras i lager- 
hallen så att alla hyllplan belyses.  

Sven  
Andersson 

2017-12-18 2018-01-15 

Vilka åtgärder behöver vidtas för att tillbudet/olyckan inte ska hända igen? 

(mer långsiktiga åtgärder) 

Åtgärder Vem ansvarar? När klart? Uppföljning 

Kontakt ska tas med alla leverantörer  
för diskussion om alternativa leverens- 
dagar. 

Sven  
Andersson 2018-01-26 2018-03-15 

Trucken ska utrustas med kamera och 
monitor. 

Sven  
Andersson 

2018-02-22 2018-05-02 

 
Behandlat av arbetsmiljögruppen ☐ Nej ☒ Ja Datum: 2017-12-13 

Anmälan till Försäkringskassan ☐ Nej ☒ Ja Datum: 2017-12-11 

Anmälan till Arbetsmiljöverket ☐ Nej ☒ Ja Datum: 2017-12-11 
 

Underskrift av ansvarig chef 

  Sven Andersson 

Datum 

2017-12-15 

Underskrift av skyddsombud 

  Kajsa Öhman 

Datum 

2017-12-15 

 
Ansvarig chef ska utan dröjsmål anmäla till Arbetsmiljöverket om allvarlig olycka eller 
allvarligt tillbud drabbat arbetstagare. Anmälan kan göras på www.anmalarbetsskada.se eller 
via svarstjänsten på 010-730 90 00. 

http://www.anmalarbetsskada.se/

